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  تعتبـر  ةالسياحف .السياحة كغيرها من قطاعات التنمية األخرى لها آثار سلبية وإيجابية في آن واحد على البيئة المحيطة               
الـسليمة،  من خالل التخطيط واإلدارة  عامالً بارزاً في حماية البيئة عندما يتم تكييفها مع البيئة المحلية والمجتمع المحلي          

وفي .  وغيرها  المناطق المحمية  وحماية من إنشاء وتنمية الحدائق      الرئيسين الهدفين    هما وعادة ما يكون الترفيه والسياحة    
إذ يعتبـر  .  إذا تمت إدارتها بطريقة غير سليمة      مصدراً رئيسياً من مصادر التلوث في البيئة       أحياناً السياحة   تشكل المقابل

التخطيط طويل األمد والسليم بيئياً شرطاً أساسياً إلقامة توازن بين السياحة والبيئة، لضمان استمرار الـسياحة كنـشاط                  
   . إنمائي

يدرك القائمين على صناعة الفندقة في العالم أهميـة         و غير مباشر، لذا     ويؤثر القطاع الفندقي على البيئة بشكل مباشر أ       
إن الممارسات التي .  وعلى البيئة والمجتمع بشكل عامالممارسات الرشيدة تجاه البيئة والمجتمع لما تعود به من نفع عليه     

ها االيجابي من حيـث خفـض       لها مردود " الممارسات الخضراء "تراعي البيئة أو ما تسمى بالممارسات الصديقة للبيئة         
حيث انه من المعـروف أن تطبيـق        . التكلفة واكتساب السمعة الجيدة وضمان جاذبية الموقع للسياح على المدى الطويل          

الممارسات الخضراء يمكن أن يؤدي إلى خفض التكلفة المباشرة من خالل تخفيض قيمـة اسـتهالك الطاقـة والميـاه                    
ن النفايات الصلبة، فجهود الحفاظ على البيئة مثل إدارة المخلفات الخطرة ومعالجـة             ومعالجة المياه العادمة والتخلص م    

  . المياه تعني توفير بيئة عمل ومناطق أكثر أمناً

توفر الممارسات الخضراء فرصة للحفاظ على البيئة المحيطة بالفندق وبالتالي تحسين كافة الظروف المحيطة بـالنزالء                
والمجتمعات المتأثرة إلى دعم المنشأة، والسيما وان الفنادق التي ال تحمي البيئة الطبيعيـة              مما سيدفع بمسئولي الحكومة     

والتقليدية حولها تسهم في تدمير عوامل الجذب التي تعتمد عليها في نجاحها كالهواء النقـي النظيـف والميـاه النقيـة                     
  . والطبيعة الخالبة والجو الصحي

تعزيز مفهوم الممارسات الخضراء في القطاع الفندقي لضمان "اطات مشروع ومن هذا المنطلق تم تطوير فكرة ونش
ممارسات أفضل ال تبني نحو زيادة الوعيإلى الذي يهدف  ،حالة دراسية محافظة بيت لحم" االستهالك الرشيد للمياه 

  وتنميةتطويرمن خالل   خاصة في فنادق محافظة بيت لحم وذلكةالفلسطيني الخدمات الفندقية في مجالالصديقة للبيئية 
وعلى وجه  .الممارسات البيئية المستدامة باإلضافة إلى وضع توصيات لتحقيق تنمية سياحية مستدامة في فلسطين

  : التحديد، يسعى المشروع إلى تحقيق األهداف التالية

 المطبقة في   ومقارنة الممارساتإجراء مسح للممارسات الحالية الستهالك المياه في فنادق محافظة بيت لحم •
  ، الفنادق الخضراء األخرى في العالم المطبقة فيفنادق األراضي الفلسطينية بالممارسات

 الخضراء في  المستدامة لتطبيق الممارساتالقطاع الفندقيفي والعاملين  صناع القرار لدىتعزيز الوعي البيئي  •
 . مياهاالستهالك الرشيد لمصادر الالفنادق مع التركيز بصفة رئيسية على 

 . حماية البيئة من خالل تقليل التأثيرات السلبية الناتجة عن زيادة استهالك المياه والطاقة والنفايات في الفندق •
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ويؤكد المؤتمر العالمي للسياحة الذي تم      قة توازن دقيق بين التنمية وحماية البيئة،        إن العالقة بين السياحة والبيئة هي عال      
، أن االحتياجات السياحية ال ينبغي أن تؤثر سلباً على المصالح االجتماعية واالقتصادية لسكان              1980عقده في مانيال عام     

إعالن (ة والثقافية التي تعتبر عامل جذب رئيسية للسياحة         المناطق السياحية، أو بالبيئة والموارد الطبيعية والمواقع التاريخي       

  .)1980مانيال بشأن السياحة العالمية، 

نقطة "ياحة المستدامة وذلك كما ورد في الدليل اإلرشادي للسياحة المستدامة في الوطن العربي، على أنه             السيعرف مفهوم   
ما يؤدي إلى حماية ودعم فرص التطوير المستقبلي، بحيث يتم           ما بين احتياجات الزوار والمنطقة المضيفة لهم،  م         التالقي

إدارة جميع المصادر بطريقة توفر االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والروحية،  ولكنها في الوقت ذاته تحـافظ علـى          
  ."الواقع الحضاري والنمط البيئي الضروري والتنوع الحيوي وجميع مستلزمات الحياة وأنظمتها

 تشتمل بالضرورة على االستمرارية، وعليه فإن السياحة المستدامة تتضمن االستخدام األمثل للموارد الطبيعيـة               االستدامة
 وتعظـيم الفوائـد مـن حمايـة البيئـة          ار السياحة على البيئة والثقافـة،     بما في ذلك مصادر التنوع الحيوي وتخفيف آث       

  .  والمجتمعات المحلية


��# و,9دא8 �&�د7 2.1�  א����دא�# א����$�# א�

الذي قامت  دليل مفهوم السياحة المستدامة وتطبيقها– على الدليل اإلرشادي للسياحة المستدامة في الوطن العربي بناء 
يمكن تحديد مبادئ وأهداف التنمية السياحية فانه  للبيئة بإعدادهجامعة الدول العربية بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة 

  : المستدامة كما يلي

  .للمجتمع الثقافية والموروثات الطبيعية بالموارد واالهتمام البيئة حماية .1
  .المعيشية بالمستويات واالرتقاء البشرى للعنصر األساسية االحتياجات توفير .2
 البيئية الموارد من االستفادة في الحق حيث من المختلفة األجيال بين وكذلك حدالوا الجيل مستوى على العدالة تحقيق .3

  .الخ...الدخول وتوزيع
  .االقتصاد وتنوعمصادر دخل جديدة و عمل فرص وبالتالي لالستثمار جديدة فرص خلق .4
  السياحية النشاطات مختلف على الضرائب فرض خالل من الحكومة عوائد زيادة .5
   .المضيفة المجتمعات في العامة والخدمات يةاألساس البنية تحسين .6
 .المحلية للمنتجات جديدة أسواق خلق .7

 .سواء حد على المحليين والسكان للسياح وإتاحتها الترفيه تسهيالت بمستوى االرتقاء .8

 .المحلية والمجتمعات والعاملين السياح لدى البيئية والقضايا البيئي بالوعي االرتقاء .9

المـشاركة   علـى  سياحية مبنيـة  تنمية خلق وبالتالي السياحية التنمية قرارات اتخاذ في ليةالمح المجتمعات مشاركة .10
  .المجتمعية

 .السياحية للمناطق الثقافية والمنظومة البيئة على السياحة بتأثيرات االهتمام على التشجيع .11

 .للسياحة السلبية التأثيرات على والرقابة البيئية للمحاسبة معايير إيجاد .12

  .المحيطة البيئة مع يتناسب بما المساحات وتخطيط لألرض الفعال اماالستخد .13
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. احد االتجاهات الحديثة في السياحة البيئيـة      وهو   "الفنادق الخضراء " نحو تبني شعار      مؤخراً ةتتجه معظم الفنادق العالمي   
ترشيد استهالك الطاقة التقليدية    وتعتمد الفنادق الخضراء على تطبيق ممارسات من شأنها تقليل األثر السلبي على البيئة، ك             

وااللتزام ببعض . رةمع تقنين استخدام المياه فيه لإلغراض المختلفة بعدة طرق مبتك الطاقة البديلة في الفندق واالنتقال إلى
والطرق التي يتم بموجبهـا إدارة ومعالجـة النفايـات       والداخلي والتنفيذ  التعليمات والمقاييس المتعلقة بالتصميم الخارجي    

والحد من التأثيرات السلبية للصناعة الفندقيـة علـى          بهدف المحافظة على الموارد الطبيعية    وذلك  . والمخلفات بأنواعها 
 يعتبرالممارسات الصديقة للبيئة  أفضل مفهوم أنكما . فقات، مع توفير األجواء الصحية والسليمة للنزالءالبيئة، وتقليل الن

 عوامـل  بمثابـة  تعتبر والتي الطبيعية الموارد على المحافظة مع بكفاءة المنافسة في السياحية المناطق لبقاء المثلى الطريقة

   . السياحة في األساسية الجذب

  :  العديد من األمور، منهاإلى مارسات الخضراءالممفهوم  يهدفو

 .وغيرها والمياه والطاقة والتربة األرض مثل الطبيعية للموارد الرشيد االستخدام .1

 .والغازية والسائلة الصلبة المختلفة؛ بأشكاله التلوث نسب خفض على العمل .2

 ذات المناطق على األيكولوجى والحفاظ والنظام والحيوانات النباتات حماية خالل من الحيوي التنوع على الحفاظ .3

 .العالية الحساسية

 تكامـل  علـى  العمل وغيرها مع معماري وتراث وتقاليد عادات من المختلفة بأشكاله الثقافي التراث على اإلبقاء .4

 .المحلية الثقافات

 .التنمية عمليات في المجتمع شرائح لكافة المحلية المشاركة .5

 .محليةال والمنتجات العمالة استخدام .6

  .للتربة الملوثة الكيماوية المواد من التقليل .7
 .السياحية التنمية مراحل كافة في البيئية الشروط تراعى سياسة وضع .8

 الخضراء في الفنادق قد يكون مكلفاً مادياً ولكنه على المدى البعيد سيوفر علـى أصـحاب                 الممارساتأن تطبيق مفهوم    
إن اهتمام الفنادق بشؤون البيئـة وقـضايا        .  البيئة المحلية  ويعمل على حماية  نزالء  الفنادق أمواالً طائلة ويزيد من عدد ال      

  .المجتمع سوف يكسبها مآثر اقتصادية واجتماعية وحضارية

3. #����א����$#����א�0א���א����ط�
�#�א��$ �

.  في مقدمة مناطق الجذب السياحي التي تجذب السياح والحجاج والزائرين منذ القدم وحتى يومنا الحـالي                تأتي فلسطين 
  . فتتميز فلسطين بأهميتها السياحية نظرا لموقعها الجغرافي المتميز ومكانتها الروحية المقدسة لدى جميع الطوائف الدينية

حتى أصبحت من أهم الموارد االقتصادية في كثير مـن  ت األخيرة، لقد ازداد االهتمام بالسياحة بشكل ملحوظ في السنوا  
يحتل القطاع السياحي ركنا أساسيا في االقتصاد الفلسطيني وذلك لكـون فلـسطين غنيـة               ، ف الدول، خاصة النامية منها   

مـن  % 11لي  تشكل السياحة حوا  . بالموارد السياحية الجاذبة لشرائح كبيرة من السياح على اختالف جنسياتهم ومذاهبهم          
ـ    مـن % 10، حيث تمثل صناعة السياحة حـوالي        )2008مسلم،  . د(اقتصاد السلطة الوطنية الفلسطينية      ي  النـاتج المحل

، PCBS(من األشخاص العاملين في األراضي الفلسطينية       % 7 ألف شخص أي حوالي      50اإلجمالي، وتوظف أكثر من     
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الموارد الكامنة جميع الناتج المحلي اإلجمالي في حال استغالل  من أكبرومن المتوقع أن يحتل هذا القطاع حصة . )2012
   .فيه

من فرص العمل ضمن قطـاع      % 46من مجمل عائدات السياحة في فلسطين وينتج        % 25يساهم قطاع الفنادق بحوالي     
متوسـط   غرفة، و  5,528  فيها و بلغ متوسط عدد الغرف     فنادق،   103يوجد في األراضي الفلسطينية المحتلة       . السياحة

 مليون نزيالً خالل 0.5حوالي   كافة الفنادق الفلسطينية العاملة بلغ إجمالي عدد النزالء في. سريرا11,689ًعدد األسرة 
، 2011 مليون ليلة خالل عام 1.25، وكان عدد ليالي المبيت في كافة الفنادق الفلسطينية العاملة ما يزيد عن            2011عام  

، حيث بلغت النسبة في فنادق محافظـة بيـت لحـم            %26ية في األراضي الفلسطينية     وبلغت نسبة إشغال الغرف الفندق    
15.8% )PCBS ،2012(.  

 �$מ�&����$��'#����א����$#  3.1

من اقتـصاد المحافظـة حيـث       % 65يباًَ   تشكل تقر  يثح  بيت لحم العمود الفقري القتصادها     محافظةتعتبر السياحة في    
كمـا أن   . )2008مسلم،  . د( بصورة غير مباشرة      بصناعة السياحة مباشرة أو    من السكان العاملين  % 25ن   أكثر م  يشتغل

القطاع االقتصادي الفلسطيني من خالل السياحة إذ يزورها السياح للحج طـوال الـسنة            لمدينة بيت لحم دور رئيس في       
تعتبر مدينة بيـت  إذ . كنيسة المهد عندما يحتشد الحجاج المسيحيين إلى       أعياد الميالد والفصح المجيد    أثناء موسم    تزدادو

 بـإدراج   2012 المستوى المحلي والعالمي، ولقد أتى قرار اليونسكو في حزيران عام            لحم من أهم المدن السياحية على     
تأكيدا على األهمية التاريخية والدينية لمدينة بيت       كنيسة المهد ومسار الحجاج على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر           

لعالمي سيسهم في الحفـاظ علـى اآلثـار         اعتماد مدينة بيت لحم على الئحة التراث ا        إن   .شعوب العالم أجمع   لحم لدى 
والتراث الثقافي في هذه المدينة المقدسة ويسهم في استقطاب المزيد من التمويل لمشاريع الترميم والتأهيل لهذه المواقـع              
إضافة إلى الترويج السياحي واستقطاب المزيد من أفواج السياح والحجاج األمر الذي سيؤدي إلـى ارتفـاع مـستوى                   

  . فلسطين ويأتي بمردود اقتصادي أفضلالسياحة في

 7 حـصل    اً جديد اً فندق 16باإلضافة إلى   عامالً   فندقاً ))1( وخريطة   -1-انظر مرفق   ( 30 يوجد في محافظة بيت لحم حالياً      
 بعـض المؤشـرات     1 الجـدول ويوضح  . وجد في المحافظة أربعة عشر نزالً     كما ي ،  فنادق منها على الموافقة األولية    

  .نادق محافظة بيت لحمالرئيسية لف

 لحم بيت محافظة لفنادق الرئيسية المؤشرات بعض: 1 الجدول

  (%) نسبة إشغال الغرف عدد ليالي المبيت عدد النزالء عدد األسرة عدد الغرف

2,023 4,290 220,649 561,470 15.8 

 2012 الفلسطيني، لإلحصاء المركزي الجهاز: المصدر

) 3السياحة الترفيهية، ) 2السياحة التاريخية والثقافية، ) 1: حة في محافظة بيت لحم وهي أربعة أنماط للسياهنالك
ويعتبر نمط السياحة الدينية من أهم أنماط السياحة في محافظة بيت لحم حيث . 1سياحة المؤتمرات) 4السياحة الدينية، 

                                                 
1
 عن فضال أخرى، عديدة ومراكز أرطاس بلدة في المؤتمرات قاعة بإنشاء قيامه وارتبط لحم، بيت في السياحة أنماط من حديث نمط وهو  

 .الكبرى الفنادق في المؤتمرات قاعات
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 الدينية التي يقصدها الحجاج من جميع أنحاء العالم، ومنه يمكننا تصنيف واألماكن اآلثار تمتلك المحافظة العديد من
  . بشكل عامالفنادق على أنها فنادق حجاج

وعدم الركود ب بشكل رئيسي تتمثلبيت لحم تحديات كثيرة محافظة القطاع السياحي في  يواجهومن جهة أخرى 
تأثيرات التي لها  ممارسات االحتالل اإلسرائيلي حصار مستمر ناجم عن يعاني من إن القطاع السياحي .االستقرار

فإنه غير ، سرائيل والفلسطينيين بين إ1993اتفاقية أوسلو لعام  وكما مبين في .كارثية على االقتصاد المحلي والوطني
هيروديوم في جبل الفرديس الذي يقع إلى الشرق من السيطرة على المواقع السياحية كمثال قصر  ب للفلسطينيينمسموح

وهناك تحدي كبير آخر لمدينة بيت لحم .  التي تسيطر إسرائيل عليها عسكرياً وإداريا2)ج(بيت لحم في المنطقة 
يحيط الذي  الفصل العنصريجدار من خالل  القدس  حياتهاوقطاعها السياحي وهو أنه قد تم قطع المدينة عن شريان

 إن السياحة الفلسطينية هي تحت رحمة السياحة واالقتصاد اإلسرائيلي ومتداخلة معها .مدينة ويحولها إلى سجن كبيربال
كما أن اإلدارة غير المستقرة للقطاع السياحي والمتمثلة في التغيرات في المناصب العليا لوزارة السياحة  .إلى حد كبير

واآلثار مضافاً إليها التقلبات االيجابية والسلبية للسياسة الفلسطينية الداخلية هي نذير سيء لتطوير سياحة قابلة للحياة في 
    .األراضي الفلسطينية

  

  

  

  

  

                                                 
إسرائيل باالنـسحاب   وإسرائيل، والتي تلتزم فيها     ينية  الفلسطبين منظمة التحرير     ،1995وقعت اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة في أيلول من العام           2

، وذلـك   )ج(و) ب(و) أ(إلى مناطق   األراضي الفلسطينية المحتلة     وبناء عليه فقد تم تقسيم       .من العديد من المناطق التي تحتلها في الضفة الغربية        
الجـيش اإلسـرائيلي مـن      ، ينـسحب    وفقا لذلك  و .لفلسطينيةقبل القوات اإلسرائيلية وا    من    المستويات المختلفة في السيطرة على المنطقة      حسب

وهذه هي المرة األولى التي تقوم فيهـا        . إداريا وامنيا  السيطرة الكاملة سلطة الوطنية الفلسطينية    الى فيها   التي تتول ، و )أ(األراضي المصنفة كمناطق  
للفلسطينيين السيطرة الكاملة علـى الـشؤون       فإن  ) ب(لمنطقة  في ا أما  . 1948الحكومة الفلسطينية بفرض سيادتها على أرض فلسطينية منذ عام          

تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الكاملـة علـى النـواحي األمنيـة           ،  )ج (المدنية، بينما تكون المسؤولية األمنية تحت السيطرة اإلسرائيلية، وفي منطقة         
) ج(وتشكل مساحة منـاطق     . لى كانتونات معزولة بعضها عن بعض     حول المناطق الفلسطينية المحتلة، إ    هذا التقسيم   .واإلدارية والموارد الطبيعية  

اما فيما يتعلق بالمحميـات   %. 7.8) أ(ومناطق % 5.5) ب(من المساحة الكلية للضفة الغربية، ومناطق % 69.7في محافظة بيت لحم  ما نسبته        
يتم نقل هذه المحميات للسيطرة الفلسطينية ولكـن هـذا          من مساحة محافظة بيت لحم، فقد كان من المفترض ان           % 17الطبيعية فتشكل ما نسبته     

 . االمر لم يتم تنفيذه بسبب المماطلة اإلسرائيلية المستمرة للموضوع
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مواقع فنادق محافظة بيت لحم :1خريطة 
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 إن وزارة السياحة  .اعين العام والخاصمن قبل كال القطاألراضي الفلسطينية المحتلة تتم إدارة صناعة السياحة في 
 وجدوهي الوزارة الوحيدة التي ي القطاع العام تدير 1994واآلثار للسلطة الوطنية الفلسطينية التي تأسست في عام 

ة جذب  إن هذا الحضور الوطني في بيت لحم يؤكد بوضوح أهمية بيت لحم كمنطق . بيت لحم مدينة فيمقرها الرئيسي
تعمل الوزارة على عملية ترخيص االدالء السياحيين والبائعين المتجولين لمنتجات األرض  .في فلسطينسياحي رئيسية 

الذراع الشرطة السياحية وتعتبر   .المقدسة والفنادق ووكاالت السفر والنقل السياحي ومحالت بيع التذكارات السياحية
  . )2008مسلم، . د( واإلرشادات تعمل على مراقبة مدى إتباع القوانينالتي التنفيذي للوزارة 

شرف على النشاطات كان يالذي القدس الشرقية وتضمن المجلس األعلى للسياحة في أما قطاع اإلدارة الخاص في
 هذه الهيئة  ولكن تم إغالق مكاتب،السياحية في غياب حضور وطني فلسطيني في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل

باإلضافة (ASTAP).  تم تشكيل الخدمات اإلدارية لهيئات السياحة في فلسطين ي، وبدال عنهامن قبل االحتالل اإلسرائيل
، واتحاد أدالء (ATTAA)، وهيئات السياحة العربية ووكالء السفر (AHA)رابطة الفنادق العربية إليه يوجد أيضا 
، (ATTU)قل السياحي العربي ، واتحاد الن(ATRA)، وهيئة المطاعم السياحية العربية (ATGU)السياحة العرب 

، وتجار التذكارات السياحية والحرف اليدوية في األرض المقدسة (PAR)والهيئة االستشارية لممثلي شركات الطيران 
(HLMSH) وهيئة مشغلي السياحة القادمة إلى األرض المقدسة ،(HLTOA) )2008مسلم، . د(.   

 وقد صوت المجلس  . لتشجيع االستثماراً للقطاعات الخاصةمجلساً استشاريكما شكلت وزارة السياحة واآلثار 
 تم تأسيس كما .، ولكن لم يتم تأسيسه حتى اآلن(PTB) لتأسيس مجلس السياحة الفلسطيني 2006االستشاري عام 

 (AHA)مركز مصادر الضيافة والسياحة الفلسطينية في جامعة بيت لحم من خالل شراكة بين رابطة الفنادق العربي 
 والمؤسسة التربوية األمريكية للفنادق (USAID)معة بيت لحم بدعم من وكالة الواليات المتحدة للتطوير الدولي وجا

مسلم، . د(، بهدف تطوير الموارد البشرية التي تعتبر العامل األساسي في عملية تطوير إدارة سياحية سليمة والسكن

2008( .  

، "خطة عمل تطوير النشاط السياحي في بيـت لحـم         " بالمبادرة إلعداد    2011كما قامت وزارة السياحة واآلثار في عام        
 هو تطوير خطة عمل لتطوير السياحة في بيت لحم خاصةً وفي فلـسطين عامـة بالتعـاون مـع                   منهاالهدف الرئيسي   

 على أهداف ومـشاريع قـصيرة، متوسـطة         شملت هذه الخطة  حيث  .  في القطاع السياحي الفلسطيني    عالقةأصحاب ال 
  .لة األمد للقطاع السياحيوطوي

تـسريب فـي المـدخول      وذلك بسبب ال    ما زال هامشياً،   مساهمة القطاع السياحي في ناتج الدخل القومي الفلسطيني       إن  
  . والدول المجاورة، على الرغم من أن مدينة بيت لحم هي الوجهة الرئيسية لزوار فلسطينالسياحي لصالح إسرائيل 
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وحتى يتم تحقيق أهداف المشروع، تم إعداد استبيان خاص بأصحاب العالقة في قطاع السياحة وآخر خاص بأصحاب 
 يدقالفنقطاع ال إلى تقييم درجة وعي أصحاب العالقة الرئيسيين في الخاص بأصحاب الفنادق  االستبيانوهدف. الفنادق

 وقياس مستوى االهتمام بالممارسات ، الخضراء وخاصة في قطاع المياه البيئيةفي محافظة بيت لحم حول الممارسات
 عامة حول الفندقبيانات االستبيان تناول  كما .المائية الخضراء وقابلية تطبيق هذه الممارسات في الفنادق الفلسطينية

ندق وكيفية استهالكها، كما احتوي االستبيان على كيفية التعامل مع بعض القضايا البيئية  الف المياه فيمصادر وومنشآته
البيئية الخضراء المتبعة في الفندق وإمكانية إتباع أنظمة اإلدارة البيئية في الممارسات لممارسات  إلى ا إضافةفي الفندق،

 فندقاً ونزل واحد في 30الخاص بأصحاب الفنادق وقد شمل المسح الميداني . اليومية للفنادق في محافظة بيت لحم
 استبيان، في حين أن خمسة فنادق لم تتعاون مع فريق العمل في تعبئة االستبيان 26محافظة بيت لحم، وقد تم تعبئة 

  .)2جدول (

 الميداني المسح في المستهدفة الفنادق أسماء: 2 الجدول

 الجغرافي الموقع الفندق اسم الجغرافي الموقع الفندق اسم

 لحم بيت لحم بيت جراند فندق جاال بيت نيكوالس سانت

 صالح دار السياحي مراد ومنتجع فندق لحم بيت انتركونتيننتال جاسر قصر فندق

 لحم بيت المقدسة العائلة فندق لحم بيت لحم بيت فندق

 جاال بيت بنسيون طاليثا جاال بيت السياحية المهد فنادق شركة / المهد فندق

 لحم بيت ديفد مونت فندق لحم بيت البردايس فندق

 لحم بيت المقدسة األراضي فندق لحم بيت إن لحم بيت فندق

 لحم بيت كازانوفا فندق لحم بيت ماريا سانتا فندق

 لحم بيت باالس كازانوفا فندق ساحور بيت بارك الجولدن منتجع

 ساحور بيت ماريا دي الفونتانا فندق جاال بيت االفرست فندق

 لحم بيت الروسي الحجاج بيت جاال بيت السياحية الزيتونة قرية

 لحم بيت لحم بيت ستار فندق ساحور بيت الرعاة بيت فندق

 لحم بيت انطونيو سانت فندق ساحور بيت سهارى فندق

 جاال بيت أنجيل فندق لحم بيت المهد أجراس فندق

 تقييم آراء أصحاب العالقة الرئيسيين في مختلف السلطات والمؤسسات  إلى فهدفاالستبيان الخاص بأصحاب العالقةأما 
الوطنية ذات العالقة والمؤسسات غير الحكومية الوطنية العاملة في قطاع السياحة في محافظة بيت لحم حول اإلدارة 

. تنظم العملية السياحيةي الحالية لقطاع السياحة ومدى أهمية تطبيق منهج السياحة البيئية ووضع القوانين واألنظمة الت
المؤسسة ومستوى الوعي البيئي لدى أصحاب العالقة حول مفهوم السياحة البيئية بيانات عامة حول االستبيان تناول كما 

  .)3جدول ( مؤسسات 10وقد شمل المسح الميداني الخاص بأصحاب العالقة . واالستدامة
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 يدانيالم المسح في المستهدفة المؤسسات أسماء: 3 الجدول

 مؤسسةال اسم الرقم

 لحم بيت محافظة 1

 ساحور بيت جاال، بيت لحم، بيت - والمجاري المياه سلطة 2

 واآلثار السياحة وزارة 3

 العربية الفنادق جمعية 4

 البيئة جودة سلطة 5

 لحم بيت جامعة - الفنادق إدارة معهد 6

 جاال بيت بلدية 7

 لحم بيت بلدية 8

 حورسا بيت بلدية 9

 والسفر للسياحة العربية الوكالة 10

 في برنامج التحليل الحصول عليهاتم إدخال البيانات التي تم وبعد االنتهاء من جمع البيانات خالل المسح الميداني، 
  .لتحليلها) SPSS(اإلحصائي 

  :وفيما يلي عرض لنتائج تحليل البيانات التي تم جمعها من خالل االستبيانات

 &��&�*#�وא��&�ط:�א����$#��ط�ع�(دא�-�وא�3 4.1

  : ، بالخصائص التاليةأصحاب العالقة في قطاع السياحةوفقا آلراء وانطباعات تتميز إدارة قطاع السياحة، 

 تعتبر قبلة تستهوي فلسطينبالرغم من أن  ير صناعة السياحةتواجه معوقات خطيرة تحد من تنمية وتطو •
  .ماليين السياح

  .النقص في الكفاءات المدربة والعاملة في الفنادق والمطاعم السياحية •
   .مين بالتراث الفلسطيني والمواقع األثريةنقص في األدالء السياحيين المل •
  .المغرضة على السياح األجانبالتأثير السلبي من قبل االحتالل اإلسرائيلي بدعاياته  •
  .نقص في الحافالت السياحية والسائقين المثقفين سياحيا •
  . السياحة واآلثاروزارةخطيط وتنظيم جيد لقطاع السياحة من قبل عدم وجود ت •
 . السياحة واآلثار فيما يتعلق بإدارة قطاع السياحةوزارة قبل  تنفيذ للقرارات المتخذة منعدم •

  . الموجودة في إدارة قطاع السياحة المحليةاتعدم استغالل الكفاء •

 . وإبقائهم أطول فترة ممكنة الالزمة لجذب السياحعدم توفر البنية التحتية الكاملة •

 .  قديمة باإلضافة إلى عدم تطبيقها بالشكل الصحيح المتعلقة بقطاع السياحةالموجودة القوانين •

وتتميز  أن هناك عالقة تربط بين قطاعي البيئة والسياحة، من أصحاب الفنادق% 92 ومن أصحاب العالقة% 90 يرى
 أن توفر بيئة سليمة يؤدي إلى تنشيط قطاع السياحة وفي المقابل أن العالقة بتأثير متبادل لكال القطاعين على اآلخر، أي

النفايات الصلبة  يؤثر بشكل كبير وسلبي على البيئة من ناحية إنتاجه لكميات كبيرة من  من الممكن أنقطاع السياحة
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مدى تأثير  1الشكل  يوضح .مصادر المياه ومصادر الطاقة منها، واستهالك كميات كبيرة من وبالتالي مشكلة التخلص
  .قطاع السياحة على البيئة بناء على آراء أصحاب العالقة وأصحاب الفنادق المستهدفة
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أصحاب العالقة

 
  الفنادق في مدى أثر قطاع السياحة على البيئة أصحاب آراء أصحاب العالقة و: 1الشكل 

يرى أغلب أصحاب العالقة وأصحاب الفنادق المستهدفة أن الجانب البيئي األكثر تأثرا من قطاع السياحة هو قطاع 
المياه، إذ ينتج العديد من المشاكل عن الممارسات الحالية في الفنادق والمتعلقة بإدارة المياه كاالستهالك الكبير لمصادر 

  . المياه من قبل الفنادق

أما عن اإلستراتيجية الخاصة بقطاع السياحة فقد بين أصحاب العالقة أن مفهوم السياحة المستدامة ال يـشكل عنـصر                   
إلستراتيجية، وأكد الجميع على ضرورة وأهمية شمل مفهوم الـسياحة المـستدامة فـي إسـتراتيجيتها                أساسي في هذه ا   

العالقة أن عدم وجود وعي عام هو من أهم المعيقات أمام تبني مفهوم السياحة المستدامة في                وقد بين أصحاب    . الالحقة
في حين يرى أصحاب العالقة . وأخيرا العوائق الماديةاألراضي الفلسطينية المحتلة، يليه االحتالل اإلسرائيلي بممارساته      

أن العائق الرئيسي في عدم تبني مثل هذه الممارسات في الفنادق الفلسطينية هو عدم وجود وعي عام لـدى أصـحاب                     
  .الفنادق حول أهمية تبني مفهوم الممارسات الصديقة للبيئة

فقد أجمع جميع أصحاب    ،  ياحة المستدامة في األراضي الفلسطينية    أما فيما يتعلق بدور وزارة السياحة واآلثار بتنمية الس        
 السياسات وتطوير االستراتيجيات باإلضافة إلى المراقبة والتقييم هي األدوار األساسية للوزارة يليهـا              وضع العالقة أن 

 إن يكون هنالك أيضا     كما أكد الجميع انه يجب    . إصدار التراخيص و تنمية ودعم قطاع الفنادق وأخيرا التوعية واإلعالم         
دور لوزارة شؤون البيئة في إدارة قطاع السياحة المستدامة والمتمثل في التعاون مع وزارة السياحة واآلثار في وضـع                 

    .السياسات وتطوير االستراتيجيات وتنفيذ مشاريع السياحة البيئية باإلضافة إلى المراقبة والتقييم والتوعية البيئية

 من أصحاب العالقة أن وزارة السياحة     % 60بيق الممارسات الخضراء في الفنادق الفلسطينية، فيرى        أما فيما يتعلق بتط   
توعية أصحاب الفنادق حول الممارسات الصديقة للبيئة، باإلضافة إلى انه ال يوجد قـوانين               بدورها في     ال تقوم  واآلثار

ثة اإلنشاء أو التي قيد اإلنشاء من قبل وزارة الـسياحة           وأنظمة ملزمة لتبني الممارسات الصديقة للبيئة في الفنادق الحدي        
  . واآلثار
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مـن  % 77من أصحاب العالقة أنه ال يوجد اهتمام من قبل الفنادق الفلسطينية بالقضايا البيئية، بينما يرى                % 60ويرى  
نتائج االستبيان الخاص   ووضحت  . أصحاب الفنادق المستهدفة بالمسح الميداني أن فنادقهم تهتم بالقضايا والشؤون البيئية          

الممارسات الصديقة للبيئة التي من شأنها أن تقلل        من أصحاب الفنادق لديهم معلومات حول       % 69بأصحاب الفنادق أن    
  .من التأثير السلبي للفنادق على البيئة

الممارسات الصديقة  من الفنادق المستهدفة استعدادهم المعنوي لتطبيق       % 100بناء على نتائج المسح الميداني، لقد أبدى        
ويـرى أصـحاب    . )2الشكل  ( منهم استعدادهم المادي لتطبيق مثل هذه الممارسات      % 65للبيئة في فنادقهم، بينما أبدى      

  :  الفنادق أنه يوجد العديد من المعيقات أمام تبني مثل هذه الممارسات وأهمها

 التكاليف المرتفعة لتبني بعض الممارسات والتقنيات  •

 في الفنادق القائمة حاليابعض التغيرات صعوبة إجراء  •

 ال يوجد إمكانية لتخفيض المصاريف التشغيلية جراء تبني تلك الممارسات  •

 عدم توفر بعض التقنيات في السوق المحلي  •

  بوجود بعض هذه التقنيات المعرفة عدم  •

100%

65%
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  االستعداد المعنوي والمادي لدى أصحاب الفنادق لتطبيق الممارسات الصديقة للبيئة: 2الشكل 

األولى   أن الفائدةمن الفنادق% 100أما بما يتعلق بالفوائد الناجمة عن تبني الممارسات الصديقة للبيئة في الفنادق، فيرى 
الممارسات دور في  من نفس الفنادق أن لتبني هذه% 50هي تخفيض المصاريف التشغيلية لدى الفندق، بينما يرى فقط 

  .حماية البيئة والمصادر الطبيعية

  �$מ�&����$��'#����א��
�دق 4.2

إن الفنادق تعتبر هي األساس والجزء الحيوي في قطاع السياحة في محافظة بيت لحم، ويشهد قطاع السياحة تطورا 
واضحا في الفترة الحالية، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين منذ سنوات طويلة، واستطاع أن يحافظ على 

، وهو ما يظهر جليا من خالل الفلسطينية الثانيةذي حدث خالل فترة االنتفاضة بعد التدهور الخصوصا مستوى جيد 
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 سواء ، وازدياد عدد السياحعدة أمور منها، الحجز الكامل لفنادق المدن الرئيسية في بيت لحم وبيت جاال وبيت ساحور
 . من خالل السياحة الداخلية أو الخارجية

�א��
�دق����א��������5د� � �

فأحيانا يتجاوز طلب النزالء في الفنادق من المياه على تعتبر الفنادق مستهلكا كبيرا ومهما للمياه في محافظة بيت لحم، 
ياه الالزمة لسد احتياجات النزيل أنما يتعداه فإن استهالك المياه ال يقتصر على الم. طلب السكان المحليين في المحافظة

إلى المياه الالزمة لألعمال العامة لتشغيل الفندق مثل المطابخ وغرف الغسيل والمرافق الفندقية كالمسابح والحدائق 
وال شك أن االستخدام الزائد عن الحد للمياه يمكنه أن يضعف مصادر المياه . والمالعب والمطاعم والنوادي الصحية

وتزداد المشاكل تفاقما في الطلب على المياه في موسم . المحلية، األمر الذي يهدد توفر المياه لتغطية االحتياجات المحلية
منذ شهر آذار وحتى أيار ومنذ شهر تشرين أول وحتى الذروة للسياحة الخارجة في منطقة بيت لحم والذي يمكن تحديده 

الميالد المجيد، أما السياحة الداخلية والتي تستهدف الفنادق التي تحتوي على كانون أول، أي في فترة عيد الفصح وعيد 
  . مرافق ترفيهية كالمسابح فيعتبر موسم الذروة فيها منذ بداية حزيران وحتى أواخر أيلول أي في أشهر الصيف

ة من أزمة مياه حقيقية محافظالتعاني إضافيا من حيث استهالك المياه، إذ  عبئا  في محافظة بيت لحمفتشكل الفنادق
وخانقة، حيث ما زالت مشكلة العجز في تزويد مياه الشرب مستمرة األمر الذي أدى ويؤدي إلى انقطاع المياه عن 

إلى محدودية مصادر  هذا االنقطاع  بعض المناطق والتجمعات السكانية في المحافظة لفترات طويلة، وغالبا يعود سبب
   . ه بكمية المياه المزودة للمحافظةج عن سيطرة االحتالل على مصادر المياه وتحكممياه الشرب في المحافظة النات

تتكون مصادر مياه   ،  2012واستنادا إلى المعلومات التي قامت بنشرها سلطة المياه الفلسطينية في تقريرها السنوي لعام              
بار وينابيع أما المصدر الثاني فهـي       الشرب في محافظة بيت لحم من مصدريين رئيسيين؛ األول المصادر الذاتية من آ            

 2010فقد بلغت كمية المياه المزودة للمحافظـة فـي العـام            . )ميكوروت(المياه اإلسرائيلية   المياه المشتراة من شركة     
من مجمـوع الميـاه      %63راة من شركة ميكوروت ما يزيد عن         شكلت المياه المشت    حيث  مليون متر مكعب،   10.686

سـلطة الميـاه    ( %37 في حين شكلت كمية المياه المزودة من المصادر الذاتيـة للمحافظـة              لحم لمحافظة بيت     ودةالمز

 .)2012الفلسطينية، 

ومع األخذ في عين االعتبار الفاقـد  .  مليون متر مكعب10.341أما كمية المياه المطلوبة في المحافظة فقد بلغت حوالي  
افظة تعاني من عجز حقيقي، حيث بلغت كمية العجـز الفعلـي            ، نالحظ أن المح   %35في المياه والذي تصل نسبته إلى       

 .)2012سلطة المياه الفلسطينية، ( مليون متر مكعب ومن المتوقع لهذا العجز أن يزداد مع ازدياد نمو السكان 3.331حوالي 

مياه، حيـث أن جميـع      تعتبر شبكة المياه العامة الوسيلة الرئيسية لتزويد الفنادق في محافظة بيت لحم باحتياجاتها من ال              
من الفنادق المستهدفة على جمـع ميـاه   % 38كما يعتمد . الفنادق التي تم استهدافها بالدراسة متصلة بشبكة المياه العامة  

وبسبب انقطاع المياه لفترات طويلة من شبكة المياه العامـة       . األمطار في فصل الشتاء واستخدامها كمصدر ثانوي للمياه       
 شيكل لكـل متـر   20تصل إلى لى شراء المياه من صهاريج مياه الشرب بأسعار مرتفعة جدا يضطر أصحاب الفنادق إ  

من الفنادق المستهدفة تقوم بـشراء ميـاه        % 81لتلبية احتياجات الفندق والنزالء من المياه، حيث أن         مكعب من المياه،    
  . الصهاريج لتلبية احتياجاتها من المياه
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من االستهالك الكلي للمياه في     % 50ستهلك األكبر للمياه حيث أنها تستهلك أكثر من         تعتبر غرف النزالء في الفنادق الم     
 & .Meade B( استهالك المياه التفصيلي بالنسبة المئوية للفنـدق النمـوذجي   3الشكل فنادق محافظة بيت لحم، ويوضح 

Morel P(.يوضـح  . ة إلى المرافق المتـوفرة فيـه   ويعتمد استهالك المياه في الفندق على القدرة االستيعابية له باإلضاف
وقد بلغت كمية المياه المستهلكة من قبل الفنادق في محافظة بيـت            . المرافق المتوفرة في كل فندق وأعدادها      4الجدول  
وبالتالي . )2012سلطة المياه والمجاري،    ( 3 متر مكعب  167,102 وفقط من خالل شبكة المياه العامة حوالي         2011لحم عام   

، ويعتبر هذا المعدل كبيراً مقارنـة  4 لتر300يومياً من المياه من خالل الشبكة فقط حوالي   يقدر متوسط استهالك السائح   
 )2012سلطة المياه الفلسطينية،    (اليوم  /الفرد/ لتر 102مع معدل استهالك الفرد للمياه في محافظة بيت لحم والذي يبلغ حوالي             

ومن الجدير بالذكر، وكما ذكر .  المواطن في المحافظةا يستهلكهالكمية التي أضعاف ثالثةحيث يستهلك السائح ما يعادل 
سابقاً، أن الكمية التي تستهلكها الفنادق ال تقتصر على المياه الموزعة من خالل الشبكة، إذ تعتمد الفنادق بـشكل كبيـر                     

لذا فإن متوسط استهالك السائح للمياه يزيد عن        . لك باألخص في فترة الصيف    على شراء المياه من خالل الصهاريج وذ      
  . اليوم إذا تم األخذ بعين االعتبار كمية المياه التي يتم شراؤها من الصهاريج/ لتر300

 

  النموذجيتوزيع استخدام المياه في الفندق: 3الشكل 

من % 58من الفنادق التي تم استهدافها في محافظة بيت لحم آبار لتخزين وجمع المياه، حيث أن % 92ويتوفر في 
ق والتي الفنادق المستهدفة والتي يتوفر فيها آبار تستخدم هذه اآلبار لتخزين مياه الشبكة فقط، أما النسبة المتبقية من الفناد

ومن الجدير . تستخدم هذه اآلبار لتخزين مياه الشبكة العامة باإلضافة إلى جمع مياه األمطار في الشتاء% 42تبلغ 
بالذكر، أن الفنادق تقوم باستخدام مياه األمطار المجمعة في اآلبار في كافة االستخدامات في الفندق حيث ال ينحصر 

ق التي ال يتوفر فيها نظام لجمع مياه األمطار فإما تقوم بالتخلص من مياه األمطار أما الفناد. استخدامها في مرافق معينة

                                                 
3
 .منظمة غير المياه صهاريج بيع عملية أن إذ المستهلكة، المياه كمية في مشمولة رغي المياه صهاريج خالل من المشتراة المياه كمية  

4
 األخرى الخدمات لتوفير المستهلكة المياه كمية إلى باإلضافة السائح قبل من استهالكه يتم ما عن هنا يعبر للمياه السائح استهالك معدل إن  

 ....) و والطبخ والتنظيف كالغسيل (للسائح
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أو ) من الفنادق التي ال يتوفر فيها نظام جمع% 75(المجمعة في الساحات وفوق األسطح عبر شبكة الصرف الصحي 
  ).ام جمعمن الفنادق التي ال يتوفر فيها نظ% 25(التخلص منها في الشوارع واألراضي المجاورة 

تواجه فنادق محافظة بيت لحم العديد من المشاكل في إدارة مصادر المياه، وتعتبر أكبر مشكلة يواجهها قطاع الفنادق 
. ، مما يدفع أصحاب الفنادق لشراء المياه من مصادر بديلة وبأسعار مرتفعة جدامر من الشبكة العامةانقطاع المياه المست

شكو من ضعف ضغط المياه في الشبكة وتدهور جودة المياه سواء من الشبكة أم من باإلضافة إلى أن بعض الفنادق ت
  .صهاريج المياه
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 فندق لكل وأعدادها لحم بيت فظةمحا فنادق في المتوفرة المرافق: 4 الجدول

 الغرف عدد الفندق اسم الرقم
 قاعة

 مؤتمرات

 قاعة

 مناسبات
 داخلي مسبح غسيل غرفة مطبخ صحي نادي مطعم رياضة صالة

 مسبح

 خارجي

 - - 1 1 - 1 - - 1 30 نيكوالس سانت 1

 1 - 1 3 1 3 1 1 1 250 انتركونتيننتال جاسر قصر فندق 2

 - - 1 2 - 1 - 1 2 209 لحم بيت فندق 3

 - - 1 1 - 1 - - 1 120  المهد فندق 4

 - - 1 1 - 2 - 2 2 220 البردايس فندق 5

 - - - 1 - 1 - - 1 48 ان لحم بيت فندق 6

 - - 1 2 - 1 - - 1 81 ماريا سانتا فندق 7

 1 - - 3 - 2 - 1 1 66 بارك الجولدن منتجع 8

 - - 1 1 - 2 - 1 1 26 االفرست فندق 9

 1 - - 1 - 1 - - - 26 السياحية الزيتونة قرية 10

 - - 1 2 - 1 - - - 110 الرعاة بيت فندق 11

 - - - 1 - 1 - - - 50 سهارى فندق 12

 - - 1 1 - 1 - - - 78 المهد أجراس فندق 13

 - - 1 2 - 2 - 1 1 107 لحم بيت جراند فندق 14

 4 1 1 2 1 1 - 1 1 50 السياحي مراد ومنتجع فندق 15

 - - 1 1 - 1 - 1 1 55 المقدسة العائلة فندق 16

 - - 1 1 - 1 - 1 3 32 بنسيون طاليثا 17

 - - - 1 - 1 - - 1 77 ديفد مونت فندق 18
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 فندق لكل وأعدادها لحم بيت فظةمحا فنادق في المتوفرة المرافق: 4 الجدول

 الغرف عدد الفندق اسم الرقم
 قاعة

 مؤتمرات

 قاعة

 مناسبات
 داخلي مسبح غسيل غرفة مطبخ صحي نادي مطعم رياضة صالة

 مسبح

 خارجي

 - - - 1 - 1 - 1 1 61 المقدسة األراضي فندق 19

 - - 1 1 - 1 - - - 66 كازانوفا فندق 20

 - - - 2 - 2 - - - 25 باالس كازانوفا فندق 21

 - - - 1 - 1 - - - 31 ماريا دي الفونتانا فندق 22

 - - 1 1 - 2 - - 1 70 الروسي الحجاج بيت 23

 - - - 1 - 3 - - 1 85 لحم بيت ستار فندق 24

 - - - 1 - 1 - - - 35 انطونيو سانت فندق 25

 - - 1 1 - 1 - 1 1 163 أنجيل فندق 26
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من فنادق محافظة بيت لحم، أما % 89تعتبر شبكة الصرف الصحي الوسيلة الرئيسية للتخلص من المياه العادمة الناتجة من 
كوسيلة للتخلص ) من الفنادق% 3.5(والحفر الصماء ) من الفنادق% 7.5(الفنادق األخرى فتعتمد على الحفر االمتصاصية 

من الفنادق المستهدفة من مشاكل في إدارة المياه العادمة في الفندق ومنها، فيضان المياه % 31ويعاني . من المياه العادمة
العادمة في الشوارع نتيجة النسداد في قنوات الشبكة، باإلضافة إلى ارتفاع تكلفة نضح الحفر االمتصاصية والصماء والتي 

  .يتم تفريغها بشكل مستمر على مدار العام

أن جميع الفنادق ال يتوفر فيها أنظمة معالجة المياه العادمة أو الرمادية ما عدا في فندق واحد يتم فصل ومن الجدير بالذكر 
  .لجتها وإعادة استخدامها في ري حدائق الفندقالمياه الرمادية ومن ثم معا
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عن إدارة النفايات الصلبة لمحافظة بيت لحم الجهة الرئيسية المسئولة يعتبر مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة 
حيث أن . والتي تتمثل حاليا بجمع النفايات والتخلص منهالمدن بيت لحم، بيت جاال وبيت ساحور، بالتعاون مع البلديات، 

ادق في محافظة بيت لحم مخدومة بخدمة جمع النفايات الصلبة، إذ تقوم الفنادق بجمع النفايات الناتجة ووضعها جميع الفن
من الفنادق المستهدفة من مشاكل في إدارة % 19ويعاني حوالي . بأكياس ومن ثم يتم التخلص منه في أقرب حاوية للنفايات

  .   ات في الحاويات أمام الفندق لعدة أيامالنفايات الصلبة تتمثل بشكل رئيسي بتراكم النفاي
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معظم  بشكل كبير على الدول األخرى الستيراد احتياجاتها من الطاقة، حيث أنها تستورد  المحتلةتعتمد األراضي الفلسطينية
 وتستخدم الفنادق في األراضي الفلسطينية المحتلة كميات كبيرة من الطاقة .احتياجاتها من الطاقة األولية من إسرائيل

لعمليات التشغيل اليومي واألنشطة الترفيهية، وتعد تكلفة الطاقة في الفنادق من أكبر النفقات التشغيلية وهذا يعود إلى ارتفاع 
في األراضي الفلسطينية، إذ يعتبر سعر الكهرباء في األراضي الفلسطينية من أكثر األسعار أسعار الكهرباء والوقود 

 شيكل للجهد المتوسط و 0.399ساعة  وبحسب تعرفة الكهرباء الجديدة  بحوالي .حيث يقدر سعر الميجا واط. ارتفاعاً
إلى استخدام تقنية تستهلك طاقة عالية يرجع عادة  كما أن الطلب المرتفع على الطاقة.  شيكل للجهد المنخفض0.4279

من الفنادق التي تم استهدافها % 96لضمان توفير أفضل سبل الراحة الحديثة للنزالء مثل أجهزة تكييف الهواء، حيث أن 
ة ومنه إن إدخال تحسينات على أسلوب اإلدارة واتخاذ تدابير فعالة واستخدام الطاق. بالمسح الميداني تستخدم أجهزة التكييف

المتجددة يمكن أن يؤدي إلى تقليل االعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وبالتالي تخفيض المصاريف التشغيلية للفنادق 
  .وحماية البيئة
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وقد تم تحديد من خالل المسح الميداني أهم الممارسات الصديقة للبيئة التي يتم إتباعها في فنادق محافظة بيت لحم، وقد تـم        
بعـض   5 جـدول يبين  و. ترشيد استهالك المياه  التركيز بالمسح الميداني على الممارسات الصديقة للبيئة والتي لها عالقة ب          

الممارسات الصديقة للبيئة التي يتم تطبيقها في الفنادق الخضراء في العالم ونسبة الفنادق في محافظة بيت لحم التـي تقـوم     
  . بتطبيق هذه الممارسات

 لحم بيت محافظة في المطبقة للبيئة الصديقة الممارسات: 5 الجدول

  في محافظة بيت لحمنسبة الفنادق ديقة للبيئة في الفنادق الخضراءالممارسات الص الرقم

 التي تطبق الممارسات الصديقة للبيئة

 المياه

 %27 نشرات ترشيد استهالك المياه في الحمامات 1

 تركيب األجهزة المرشدة للمياه  2

 %31 الصنابير منخفضة التدفق 2.1

 %27 مرشات االستحمام منخفضة التدفق 2.2

 %15 صمامات ضبط التدفق/منظمات التدفق 2.3

 %4 صنابير االستشعار 2.4

 %50  المراحيض ذات خزانات طرد تضخ بمقادير مختلفة 2.5

3 
عوامل تصميمية لترشيد استهالك المياه، مثل محابس للتحكم بكمية 

 المياه المتدفقة للغرف والمنشآت
62% 

 %8 على طلب النزيلنظام غسل المناشف وأغطية الفراش بناءا  4

 %38.5 تجميع مياه األمطار  5

 %3.8 تركيب عدادات مياه منفصلة لكل قسم من أقسام الفندق 6

 %100 نظام صيانة إمدادات المياه والمراحيض والمغاسل في الفندق 7

 %54 استخدام غساالت وغساالت أطباق موفرة الستخدام المياه 8

 %23 سقاية الحدائق في الفندقاستخدام نظام الري بالتنقيط ل 9

 )من الفنادق التي يتوفر فيها برك سباحة(% 75 إعادة استخدام مياه برك السباحة للري و أغراض التنظيف 10

 المياه العادمة

 %89 التخلص من المياه العادمة بواسطة شبكة الصرف الصحي 1

2 
حدائق في تجميع ومعالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها في ري ال

 الفندق
0% 

3 

فصل المياه الرمادية ومعالجتها وإعادة استخدامها إما في المراحيض 
  أو في ري الحدائق في الفندق

 

3.8% 
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 لحم بيت محافظة في المطبقة للبيئة الصديقة الممارسات: 5 الجدول

  في محافظة بيت لحمنسبة الفنادق ديقة للبيئة في الفنادق الخضراءالممارسات الص الرقم

 التي تطبق الممارسات الصديقة للبيئة

 النفايات الصلبة

1 
خفض كمية النفايات الناتجة عن طريق إعطاء األولوية للمواد 

 طويلة األجل
38.5% 

2 
دنية وعضوية فصل المخلفات الصلبة إلى زجاجية وورقية ومع

 وغيرها
23% 

 %0 إنتاج الكمبوست من المخلفات العضوية 3

 %7.7 إعادة استخدام الورق 4

 الطاقة

1 
تركيب عدادات كهرباء منفصلة في األماكن األكثر استهالكا للطاقة 

 الكهربائية
0% 

 %54 شراء األجهزة الموفرة للطاقة 2

 %85 استخدام المصابيح الموفرة للطاقة 3

 %15 شرات التوعية للنزالء لترشيد استهالك الكهرباءن 4

 استخدام مصادر الطاقة المتجددة  5

 %50 استخدام السخانات الشمسية 5.1

 %0 توليد الطاقة من الرياح 5.2

 %0 استخدام مصابيح الطاقة الشمسية 6

7 
نظام تحكم خاص بالتدفئة والتبريد لضمان إطفاء الغرف غير 

 المستخدمة 
0% 

 أنظمة أوتوماتيكية إلدارة الطاقة في الغرف مثل نظام البطاقات  8
11% 

 

 ممارسات عامة

1 
 في غرف الفندق لتوضيح سياسات الفندق نحو ملصقاتوضع 

 المحافظة على البيئة
0% 

2 
مواقع خاصة للمدخنين في األماكن العامة مثل المطعم والبهو 

 وتخصيص غرف نوم لغير المدخنين
3.8% 
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 كن هذا المعدل يختلف من فندق إلى آخراليوم، ول/ لتر300يبلغ متوسط استهالك السائح للمياه في محافظة بيت لحم حوالي 
حيث يمكن أن . في محافظة بيت لحم، ويعتمد ذلك على نوعية المرافق المتوفرة في الفندق وعلى هدف السائح من الزيارة

والتي تعتمد على السياحة الخارجية أكثر من  اليوم في فنادق الحجاج/ لتر300يقل معدل متوسط استهالك السائح للمياه عن 
ق التي تعتمد على السياحة  أما في الفناد.سياحة الداخلية، وال تحتوي على مرافق ترفيهية كالنوادي الصحية وبرك سباحةال

الداخلية والخارجية معاً والتي تحتوي على العديد من المرافق الترفيهية والحدائق، وتستقبل العديد من الزوار الذين يزورون 
ومن الجدير . اليوم/ لتر300دون اإلقامة، فيمكن لهذا المعدل أن يزيد بمقدار كبير عن الفندق لغرض التمتع بمرافقه من 

    . بالذكر أن عدد هذه الفنادق في المحافظة قليل جداً وال يتجاوز أربعة فنادق

 الـسائح وعند مقارنة متوسط اسـتهالك        معدل االستهالك اليومي من المياه للسائح في عدد من دول العالم،           6يبين الجدول   
اليومي للمياه في فنادق بيت لحم مع المعدالت في الدول األخرى، نجد أن هذا المتوسط قليل نسبياً مقارنة مع مـا يـستهلكه         

  . والسبب يعود إلى أن هدف السائح من زيارة بيت لحم هو هدف ديني في معظم األحيان. السائح في الدول األخرى 

 العالم مدن من عدد في للسائح المياه من اليومي االستهالك معدل: 6 الجدول

 )اليوم / لتر (المياه استهالك معدل المدينة

 ����
  600 >  (�آ��-أ%

 880 -  440  أ,+�%�� -����رآ� 

  600 -  300 ا.ردن

 /%�) 466 

 600 أ���%�0

 500 �+��ن

 820 > 4�م ا�1�2

 300  ا.را:9 ا�758
���	 ا�56�0	-��� ��� 

، وكمثال علـى  ) %50 - 30(لممارسات الصديقة للبيئة في الفنادق تقلل من معدل استهالك السائح للمياه بنسبة   إن تطبيق ا  
ذلك فنادق ومنتجعات فيرمونت العالمية وفنادق هيلتون والتي قامت بتطبيق العديد من الممارسات لترشيد استهالك الميـاه،                 

وكمثال آخر، هناك الفنادق التي تتبـع       . على التوالي % 50و  % 31عدله  األمر الذي أدى إلى تخفيض استهالك المياه بما م        
. المؤسسة العالمية للتعليم البيئي التي أنشأتها وتبنتهافي األردن، الذي هو أحد برامج التعليم البيئي " المفتاح األخضر"برنامج 

لمناخي ودعم السياحة المستدامة عـن طريـق   في منع التغير ا وهو عالمة بيئية للمرافق السياحية التي تهدف إلى المساهمة
فإن هذه الفنادق بإتباعها لبرنامج المفتاح األخضر تخفض استهالك المياه بنسبة تقدر بـ . ةالجيد المكافأة والترويج للمبادرات

    .من استهالك السائح% 27
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أوضحت نتائج تحليل الوضع القائم لقطاع الفنادق في محافظة بيت لحم أن هناك نقاط قوة يمتاز بها قطاع الفنـادق والتـي                      
 فنادق المحافظة، وفي المقابل أظهرت النتائج أنه يوجد         يمكن االستفادة منها وتوجيهها لتطبيق الممارسات الصديقة للبيئة في        

كما وأوضحت نتـائج    . العديد من نقاط الضعف التي قد تؤثر سلبا على هذا التوجه في حال لم يتم التعامل معها ومعالجتها                 
مفهـوم الممارسـات    التحليل أن فنادق محافظة بيت لحم أمامها العديد من الفرص المتاحة والتي يمكن االستفادة منها لتبني                 
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الصديقة للبيئة وتطبيقها، كما أن هناك مجموعة من التهديدات المحتملة والتي من الممكن أن تعيق تطبيق هذه الممارسـات                   
 نتائج التحليل استنادا إلى البيانات التي تم الحصول عليها من المسح الميداني             7يوضح الجدول   . في حال عدم التعامل معها    

  .   ات المشاركين في اللقاءات التي تم عقدهاباإلضافة إلى معطي

 لحم بيت محافظة فنادق في للبيئة الصديقة الممارسات تطبيق إمكانية تحليل نتائج: 7 الجدول


��ط�א���8 
��ط�א��و- 

 في رئيسية سياحي جذب كمدينة لحم بيت مدينة .1
 .والدينية التاريخية مكانتها بسبب فلسطين

 العالمي التراث الئحة على لحم بيت مدينة ادراج .2

 .لالستثمار واإلمكانيات الفرص توفر .3

 لتطبيق معنوياً الفنادق أصحاب من العديد استعداد .4
 .للبيئة الصديقة الممارسات

 ولديها البيئة مجال في تعمل مؤسسات وجود .5
 الخبرة

  )الوضع تحسن (واألمن االستقرار .6

  الكوادر وجود .7

 قوي خاص قطاع وجود .8

 

 البيئية القضايا يف العام الوعي قلة .1

 .الفنادق أصحاب لدى المادية القدرة عدم .2

 القوانين وتطبيق والقوانين األنظمة ضعف .3

 السياسي الوضع استقرار من اليقين عدم .4

 البيئة مجال في متخصصة كوادر توفر عدم .5

 لتطبيق والالزمة الفنادق في المتوفرة المساحات قلة .6
 .بيئية مشاريع

 .لحم بيت ةمنطق في الغرفة أجرة انخفاض .7

 .الفنادق ألصحاب مقنعة عملية تجارب توفر عدم .8

 .المجاورة الدول من الخبرات نقل عدم .9

 .المحلي السوق في التقنيات توفر عدم .10

 .القائمة الفنادق في التغيرات بعض إجراء صعوبة .11

 البيئة قطاع في استثمارية تسهيالت وجود عدم .12

 .ارواآلث السياحة وزارة قبل من الفنادق تصنيف عدم  .13

 والتقنيات الممارسات بعض لتبني المرتفعة التكاليف .14
 .للبيئة الصديقة

 مجدي غير أحيانا للبيئة الصديقة الممارسات تطبيق .15
 .القريب المدى على اقتصادياً

 السياسي المستوى على أولوية البيئة إعطاء عدم .16
 السياحة قطاع في وخصوصا

#$�� א��$د��� א���ص�א��

 .لحم بيت حافظةم في المياه مصادر قلة .1

 .المياه تكلفة ارتفاع .2

 .التشغيلية المصاريف تخفيض .3

 .المتجددة الطاقة استغالل .4

 التدوير إعادة .5

 

 .المائية المصادر على االحتالل سيطرة .1

 وعدم الحدود على اإلسرائيلي االحتالل سيطرة .2
 .السياحي القرار في االستقالل

 ولدخ أمام اإلسرائيلي االحتالل يفرضها التي العقبات .3
 جانب من كان سواء الفلسطينية األراضي إلى السائح

 .التنقل وحرية الحدود أو المعابر أو التأشيرة

 المرتفعة التكلفة .4

 بيت لمدينة موازية مدينة خلق على تعمل إسرائيل .5
  لحم
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 @ABC1   

  أسماء الفنادق والنزل في محافظة بيت لحم

 الفندق اسم الرقم

 نيكوالس سانت 1

 انتركونتيننتال جاسر قصر فندق 2

 لحم بيت فندق 3

 السياحية المهد فنادق شركة / المهد فندق 4

 البردايس فندق 5

 إن لحم بيت فندق 6

 ماريا سانتا فندق 7

 بارك الجولدن منتجع 8

 االفرست فندق 9

 السياحية الزيتونة قرية 10

 الرعاة بيت فندق 11

 هارىس فندق 12

 المهد أجراس فندق 13

 الكسندر فندق 14

 الشبرد فندق 15

 بالزا الشبرد فندق 16

 السالم فندق 17

 لحم بيت جراند فندق 18

 السياحي مراد ومنتجع فندق 19

 المقدسة العائلة فندق 20

 ديفد مونت فندق 21

 المقدسة األراضي فندق 22

 كازانوفا فندق 23

 السبا كازانوفا فندق 24

 ماريا دي الفونتانا فندق 25

 الروسي الحجاج بيت 26

 لحم بيت ستار فندق 27

 انطونيو سانت فندق 28

 أنجيل فندق 29

 جالري الفونتانا فندق 30
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 النزل اسم الرقم

 بنسيون طاليثا 1

 هاوس جست دريمز سويت 2

 سويت روث 3

 لحم بيت شباب بيت 4

 السرايا هاوس جست 5

 بيس أوف هاوس 6

 هاوس جست فنسنت سانت 7

 إبراهيم بيت 8

  البركة بيت شباب بيت 9

 هوب أوف هاوس 10

 )اللوثري البيت (جبران أبو 11

 الياس مار بيت 12

 للحجاج يوسف مار بيت نزل 13

 منصور القديس نزل 14
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